
Praktijkinformatie van het 
Fysiotherapeutisch Instituut

Het Fysiotherapeutisch Instituut staat voor zorg op maat 
met nadruk op actief herstel en preventie.



Fysiotherapeutische zorg op maat gericht op actief herstel en preventie

Welkom bij het Fysiotherapeutisch Instituut. De praktijk is gevestigd 

in Gezondheidscentrum Presikhaaf. Hier staat een compleet team van 

fysiotherapeutische specialisten voor u klaar. Zo kan ieder individu bij 

ons terecht voor alle fysiotherapeutische indicaties, zowel preventief 

als actief herstellend.

Wij helpen mensen persoonlijk middels bewustwording en beweging in 

elke situatie die vraagt om fysiotherapeutische zorg. 

Fysiotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat u ook welkom 

bent zonder verwijsbrief van de huisarts.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Het Fysiotherapeutisch Instituut 

zijn opgenomen in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van het 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Onze praktijk is 

sinds 2011 HKZ gecertificeerd.

Fys’Optima

Om onze kwaliteit nog verder te verbeteren zijn we aangesloten bij 

Fys’Optima. Fys’Optima is het grootste landelijke kwaliteitsnetwerk 

van fysiotherapiepraktijken met partners die zich onderscheiden door 

service, kwaliteit en transparantie en die alle vormen van fysiotherapie 

aanbieden. Uitgangspunt is actieve fysiotherapie en zelfmanagement, 

zonder de waarde van passieve behandelvormen uit het oog te 



verliezen. Daarnaast speelt Fys’Optima een belangrijke rol 

in de arbeidsgerelateerde fysiotherapie, realisatie van fitte 

medewerkers en een lager verzuim.

Zorgverzekeraars

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Trainingsprogramma’s

Als u nog extra aan uw gezondheid en fitheid wilt werken 

kunt u ook bij ons terecht. Zowel overdag als ’s avonds, kunt 

u onder begeleiding van een fysiotherapeut verder werken 

aan uw gezondheid.

Aanmelden

Indien u klachten heeft van het bewegingsapparaat kunt u bij 

ons terecht, met en zonder verwijzing van uw huisarts.

Specialisaties

 Manuele therapie

 Sportfysiotherapie

 Psychosomatische fysiotherapie 

 Oedeemtherapie

 Bekkenfysiotherapie 

 Revalidatietraining

 Arbeidsfysiotherapie

 Fysiotherapie bij COPD

 Oncologische fysiotherapie 

 Echografie

 Dry Needling

 Medical taping



   026 - 361 00 57

  info@fysio-instituut.nl

  fysio-instituut.nl

Fysiotherapeutisch Instituut

Volkerakstraat 179

6826 GV Arnhem

Wat kunt u van ons verwachten?

Zodra u zich heeft aangemeld bij het Fysiotherapeutisch Instituut, 

staat de volledige kennis van ons team tot uw beschikking. 

In onze praktijk staat U centraal.

Ons team start uw behandeling binnen 2 werkdagen, op maandag 

t/m donderdag van 7.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 

18.00 uur. Daarnaast zijn we ook twee avonden per week open voor 

behandeling: maandag- en woensdagavond tot 21.00 uur.

Middels overleg, interne kennisoverdracht en samenwerking tussen 

de diverse fysiotherapeuten (specialisaties), aangevuld met uw eigen 

actieve inbreng kunnen wij de behandeling optimaal afstemmen op 

uw hulpvraag. De zorg wordt verleend in een omgeving die uitnodigt

om actief aan herstel en preventie van uw klachten te werken.


